
ПРОЕКТ №563 

УКРАЇНА 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від ___________ 2016 року                                                                 № ___ 

 

Про затвердження міської Програми  

протидії поширенню наркоманії  

і злочинності, пов’язаної з незаконним обігом  

наркотичних засобів, психотропних речовин  

і прекурсорів, на 2016-2018 роки  

 

Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, пунктом 22 статті 

26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання 

обласної цільової програми протидії поширенню наркоманії і злочинності, 

пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів, на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням Кіровоградської 

обласної ради від 20 травня 2016 року № 84, Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити міську Програму протидії поширенню наркоманії і 

злочинності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів, на 2016-2018 роки, що додається. 
 

2. Включити міську Програму протидії поширенню наркоманії і 

злочинності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів, на 2016-2018 роки до складу Програми 

економічного і соціального розвитку м. Кіровограда на 2015 рік та основних 

напрямів розвитку на 2016 і 2017 роки.  
 

3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                                                       

Н. Дзюбу. 

 

. 

 

Міський голова                                                                                      А.Райкович 
 

 

 

Краснокутський 32 04 79 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Кіровоградської 

міської ради 

______________ 2016 року  

№ ______ 

 

 

МІСЬКА ПРОГРАМА  

протидії поширенню наркоманії і злочинності, пов’язаної з незаконним 

обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і  
прекурсорів, на 2016-2018 роки 

 

І. Загальні положення 

 

Міська Програма протидії поширенню наркоманії і злочинності, 

пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів, на 2016-2018 роки (далі - Програма) розроблена на підставі 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 375-р 

«Про схвалення Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 

2020 року”, обласної цільової програми протидії поширенню наркоманії і 

злочинності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів, на 2016-2018 роки, затвердженої 

рішенням Кіровоградської обласної ради від 20 травня 2016 року № 84.  

 

ІІ. Визначення проблеми 

 

Поширення наркоманії та наркозлочинності в Україні за останні десять 

років стало однією з найгостріших суспільних проблем, нерозв’язання якої 

призводить до заподіяння шкоди здоров’ю людини, негативного впливу на 

соціальну сферу, а також є загрозою національній безпеці держави. 

На нейтралізацію цієї загрози була спрямована реалізація Стратегії 

державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року, зокрема щодо 

зменшення попиту на наркотики, що знаходяться в незаконному обігу, 

профілактики вживання наркотичних засобів тощо.  

Профілактичні дії мають проводитися якісно, адже найрізноманітніші 

проблеми на ґрунті вживання психоактивних речовин можуть мати найважчі 

наслідки як для окремих осіб та їх сімей, так і серйозно впливати на життя 

суспільства. Як вже відомо, будь-яку проблему легше попередити, ніж 

намагатися позбутися від її наслідків. 

Враховуючи реалії нашого часу (анексія Криму, проведення 

антитерористичної операції на Сході країни), суспільство все більше стикається 

з їх наслідками, серед яких поширення вживання наркотичних засобів особами 

не за медичним призначенням. 
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Необхідно продовжити роботу, спрямовану на посилення взаємодії між 

партнерами, до компетенції яких належить контроль за обігом наркотиків, як 

легальним, так і нелегальним. Основне завдання такої співпраці, крім 

здійснення моніторингу наркоситуації в місті, кардинально змінити відомчі 

стереотипи у відношенні до хворих на наркоманію, тобто замість 

концентрування на кримінально-правових заходах з метою протидії 

наркобізнесу посилити реабілітаційну складову. Такий підхід дозволить 

повернути наркозалежних до життя без наркотиків, що відповідає 

європейським стандартам. 

За період дії попередньої програми вдалося стабілізувати та знизити 

рівень захворюваності на наркоманію, зокрема відбулося зменшення кількості 

осіб в області з розладами психіки та поведінки внаслідок вживання 

наркотичних засобів, які перебувають на обліку в закладах охорони здоров’я, 

на 12,4%.  

Разом з тим, збільшується кількість видів наркотичних засобів, 

психотропних речовин та лікарських препаратів, зловживання яких може 

викликати наркотичну залежність. До споживачів все більше потрапляє 

«важких» та синтетичних аналогів наркотичних засобів і психотропних 

речовин, вживання яких може призвести до непередбачуваних наслідків, 

особливо у молодіжному середовищі. 

Актуальність розроблення Програми, спрямованої на протидію 

поширенню наркоманії, боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин та прекурсорів на 2016-2018 роки (далі – Програма), 

зумовлена необхідністю продовження дії ефективної системи скоординованих 

дієвих заходів щодо запобігання подальшому поширенню наркоманії та 

боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та 

прекурсорів.  

 

ІІІ. Мета програми  

 

Метою Програми є стабілізація та зниження рівня захворюваності на 

наркоманію шляхом реалізації державної політики у сфері протидії наркоманії, 

боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та 

прекурсорів, зміцнення здоров’я населення, а також проведення 

профілактичних заходів з метою зменшення негативних соціальних, 

економічних та інших наслідків, пов’язаних із вживанням наркотичних засобів 

та психотропних речовин не за медичним призначенням.  

 

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування; строки та етапи виконання програми  

 

Протидія поширенню наркоманії і злочинності, пов’язаної з незаконним 

обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів буде 

здійснюватись шляхом: 



 4 

проведення дієвої первинної профілактики та запобігання вживанню 

наркотичних засобів та психотропних речовин серед дітей, учнівської та 

студентської молоді, проведення роз’яснювальної роботи і пропагування 

здорового способу життя; 

удосконалення системи підготовки і перепідготовки педагогічних та 

медичних працівників з питань протидії поширенню наркоманії, боротьби з 

незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів; 

підвищення рівня контролю за виробництвом, виготовленням, 

придбанням, зберіганням, відпуском, обліком, перевезенням, пересиланням 

наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, а також лікарських 

засобів, зловживання якими може викликати наркотичну залежність; 

інформування населення про заходи щодо запобігання незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, а також лікарських 

засобів, зловживання якими може викликати наркотичну залежність, через 

засоби масової інформації, проведення просвітницької роботи серед дітей, 

учнівської та студентської молоді, інших верств населення; 

підвищення рівня ефективності правоохоронної діяльності у сфері 

протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних 

засобів, психотропних речовин та прекурсорів, їх виробництвом, 

розповсюдженням, а також незаконним ввезенням на територію України та 

транзитом її територією.  

Реалізація заходів Програми буде здійснюватися до 2018 року. 

 

V. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники 

 

Основними (пріоритетними) завданнями Програми є:  

запобігання незаконному вживанню наркотичних засобів; 

контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів; 

боротьба із злочинністю, пов’язаною з незаконним обігом наркотичних 

засобів, психотропних  речовин та прекурсорів. 

 

Результативні показники 

 

Виконання програми дасть змогу:  

сформувати в суспільстві стійкий протинаркотичний імунітет 

(неприйняття немедичного вживання наркотиків);  

зменшити кількість осіб в області з розладами психіки та поведінки, які  

перебувають на обліку в закладах охорони здоров’я, внаслідок вживання 

наркотичних засобів та інших психоактивних речовин на 6 %. 

 

VI. Координація та контроль за ходом виконання програми 

 

Координацію діяльності, пов’язаної з виконанням Програми, здійснює 

міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 
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Структурні підрозділи міської ради, територіальні органи міністерств та 

відомств України в області щороку до 20 грудня надають інформацію про хід 

реалізації Програми обласному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді. 

Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді надає 

узагальнену інформацію про стан виконання Програми до 15 січня обласному 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

 

 

________________________ 



 

VII. Напрямки  реалізації та заходи  міської Програми протидії поширенню 

наркоманії і злочинності, пов’язаної  з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, 

на 2016-2018 роки 
 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),  

в тому числі: 

(тис. грн.) 
 Перелік заходів програми 

Термін  

ви- 

конання 

заходу Виконавці 

Д
ж
ер
ел
а
 

ф
ін
а
н
су
в
а
н
н
я

 

 

2016 р. 

 

2017 р. 2018 р. 

Очікуваний 

результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Пріоритетні завдання: 

І. Запобігання  незаконному  вживанню  наркотичних засобів  
1. Проведення комплексних 

спеціальних та профілактичних 

заходів, спрямованих на 

запобігання надходженню 

наркотичних засобів і 

психотропних речовин до 

навчальних закладів 

2016-

2018 

роки 

Кіровоградський відділ ГУНП в 

Кіровоградській області, 

управління освіти 

Кіровоградської міської ради, 

четверте управління 

Департаменту протидії 

наркозлочинності Національної 

поліції України 

- Фінансування 

не потребує 

Фінансування 

не потребує 

Фінансування 

не потребує 

Перекриття 

будь-яких 

шляхів 

надходження 

наркотичних 

засобів до 

навчальних 

закладів 

2.  Проведення профілактичних 

рейдів «Діти вулиці», «Вокзал» з 

метою попередження  дитячої 

безпритульності  та негативних 

проявів у дитячому середовищі 

2016-

2018 

роки 

Служба у справах дітей 

виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради, 

управління освіти 

Кіровоградської міської ради, 

Кіровоградський відділ ГУНП в 

Кіровоградській області,  

Міський 

бюджет 
10,0 23,0 23,0 Протидія 

дитячій 

безпритуль-

ності 
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3. Відпрацювання барів, кафе, 

дискотек, нічних клубів тощо з 

метою недопущення 

використання розважальних 

закладів та місць проведення 

дозвілля  

в якості осередків 

розповсюдження наркотичних 

засобів та психотропних речовин, 

а також профілактичні рейди з 

метою запобігання виникненню 

негативних явищ у молодіжному 

середовищі 

2016-

2018 

роки 

Кіровоградський відділ ГУНП в 

Кіровоградській області, Служба 

у справах дітей виконавчого 

комітету Кіровоградської міської 

ради, четверте управління 

Департаменту протидії 

наркозлочинності Національної 

поліції України 

- Фінансування 

не потребує 

Фінансування 

не потребує 

Фінансування 

не потребує 

Контроль за 

дозвіллям 

молоді 

4. Проводити роботу з 

функціонально неспроможними 

сім'ями (в яких батьки хворі на 

алкоголізм, наркоманію, 

недієздатні, з асоціальною 

поведінкою тощо) з метою 

виявлення дітей, які 

перебувають в особливо 

складних економічних і 

морально-психологічних умовах 

2016-

2018 

роки 

Управління освіти 

Кіровоградської міської ради  

- Фінансування 

не потребує 

Фінансування 

не потребує 

Фінансування 

не потребує 

Підтримка 

дітей в СЖО 

5. Проводити навчально-практичні 

семінари для вчителів 

загальноосвітніх закладів з 

питань профілактики 

наркоманії, запобігання 

розвитку різних форм 

асоціальної, аморальної 

поведінки серед школярів 

2016-

2018 

роки 

Управління освіти 

Кіровоградської міської ради,  

Центр методичної та соціально - 

психологічної служби, навчальні 

заклади 

- Фінансування 

не потребує 

Фінансування 

не потребує 

Фінансування 

не потребує 

Підвищення 

ефективності 

діяльності, 

спрямованої 

на протидію 

наркоманії 

6. Проводити засідання Ради 

профілактики, на яких виявляти 

та ставити на внутрішкільний 

облік учнів, схильних до 

правопорушень, вживання 

алкогольних напоїв, 

2016-

2018 

роки 

Управління освіти 

Кіровоградської міської ради, 

навчальні заклади 

- Фінансування 

не потребує 

Фінансування 

не потребує 

Фінансування 

не потребує 

Профілактика 

наркоманії та 

пропаганда 

здорового 

способу життя 

серед дітей 
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наркотичних речовин, 

тютюнопаління, учнів, які 

відносяться до “групи ризику” 

та потребують особливої уваги 

7. Проводити тематичні тижні, 

місячники, декади, бесіди, 

класні години, заходи на теми: 

„Профілактика вживання 

наркотиків”, „Твоє життя — 

твій вибір”, „Я – за здоровий 

спосіб життя”, „Вплив 

шкідливих звичок на здоров'я 

людини”, „Шкідливі наслідки 

для здоров'я людини”, „Здоров'я 

дитини – здоров'я нації”, в 

рамках яких проводити 

посилену інформаційно-

просвітницьку, освітньо-

профілактичну роботу з учнями 

щодо пропаганди здорового 

способу життя 

2016-

2018 

роки 

Управління освіти 

Кіровоградської міської ради, 

навчальні заклади 

- Фінансування 

не потребує 

Фінансування 

не потребує 

Фінансування 

не потребує 

Профілактика 

наркоманії та 

пропаганда 

здорового 

способу життя 

серед дітей 

8. Проведення інформаційно-

просвітницьких та культурно-

мистецьких заходів (виставки 

малюнків та плакатів, 

фотовиставки, конкурси творів 

тощо) спрямованих на протидію 

поширенню наркоманії 

2016-

2018 

роки 

Управління освіти 

Кіровоградської міської ради, 

навчальні заклади 

- Фінансування 

не потребує 

Фінансування 

не потребує 

Фінансування 

не потребує 

Профілактика 

наркоманії та 

пропаганда 

здорового 

способу життя 

серед дітей 
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9. Проведення інформаційно-

пропагандистських, 

профілактичних, мистецьких 

акцій, в тому числі до 

Всесвітнього дня боротьби із 

зловживанням наркотиків та їх 

незаконним обігом, 

Всесвітнього дня боротьби зі 

СНІДом, зокрема лекцій, 

тренінгів для учнівської та 

студентської молоді;  конкурсів 

малюнків,  

коміксів на кращу соціальну 

рекламу та організації виставок 

робіт учасників, друк 

поліграфічної продукції зі 

зображенням найкращих робіт 

тощо 

2016-

2018 

роки  

Відділ культури і туризму 

Кіровоградської міської ради, 

громадські організації (за 

згодою) 

Міський 

бюджет  
20 20 20 Забезпечення 

проведення 

профілактичн

их заходів із 

пропаганди 

здорового 

способу життя 

серед 

учнівської та 

студентської 

молоді  

шляхом 

спрямування 

до творчості   

10. Організація постійно діючої 

системи дієвої первинної 

профілактики серед дітей, 

учнівської та студентської 

молоді, проведення 

роз'яснювальної роботи і 

пропагування здорового 

способу життя 

 

2016-

2018 

роки 

Управління освіти 

Кіровоградської міської ради, 

навчальні заклади,  управління 

охорони здоров’я 

Кіровоградської міської ради, 

служба у справах дітей 

виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради, 

Кіровоградський відділ ГУНП в 

Кіровоградській області, 

Управління Державної 

пенітенціарної служби України в 

області, четверте управління 

Департаменту протидії 

наркозлочинності Національної 

поліції України, громадські 

організації  

- Фінансування 

не потребує 

Фінансування 

не потребує 

Фінансування 

не потребує 

Пропаганда 

здорового 

способу життя 

серед 

населення 

11. Проведення початкової оцінки 

потреб дітей та їх сімей, 

2016-

2018 

Кіровоградський міський центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей 

- Фінансування 

не потребує 

Фінансування 

не потребує 

Фінансування 

не потребує 

Раннє 

виявлення 
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відносно яких надійшли 

повідомлення від суб’єктів 

соціальної роботи щодо їх 

перебування у складних 

життєвих обставинах 

роки та молоді, служба у справах дітей 

виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради, 

управління охорони здоров’я 

Кіровоградської міської ради, 

Кіровоградський відділ ГУНП в 

Кіровоградській області 

сімей, які 

опинилися у 

складних 

життєвих 

обставинах 

12. Розроблення та тиражування  

інформаційно-просвітницьких 

матеріалів (буклети, плакати, 

сіті- лайти) з метою формування 

у свідомості громадян, особливо 

молоді, негативного ставлення 

до вживання наркотичних 

засобів та психотропних 

речовин 

2016-

2018 

роки 

Кіровоградський міський центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді 

Міський 

бюджет 
10,0 10,0 10,0 Виготовлення  

інфомаційно- 

просвітниць-

кої друкованої 

продукції, 

спрямованої 

на протидію 

поширенню 

наркоманії 

13. Поширення соціальної реклами 

через засоби масової інформації 

та під час проведення 

соціально-профілактичних 

заходів з метою формування 

здорового способу життя  

2016-

2018 

роки 

Відділ по роботі із засобами 

масової інформації, управління 

охорони здоров’я, управління 

освіти Кіровоградської міської 

ради, Кіровоградський міський 

центр соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді 

- Фінансування 

не потребує 

Фінансування 

не потребує 

Фінансування 

не потребує 

Пропаганда 

здорового 

способу життя 

серед 

населення за 

допомогою 

засобів 

масової 

інформації, 

охоплення 

більшої 

кількості 

населення 

14. Проведення роботи щодо 

виявлення, обстеження, обліку 

осіб з розладами психіки та 

поведінки внаслідок вживання 

наркотичних засобів та інших 

психоактивних речовин згідно з 

вимогами чинного 

законодавства 

2016-

2018 

роки 

Управління охорони здоров’я 

Кіровоградської міської ради, 

четверте управління 

Департаменту протидії 

наркозлочинності Національної 

поліції України, Кіровоградський 

відділ ГУНП в Кіровоградській 

області 

- Фінансування 

не потребує 

Фінансування 

не потребує 

Фінансування 

не потребує 

Володіння 

реальними 

даними по 

кількості осіб 

з розладами 

психіки 

внаслідок 

вживання  



 6 

наркотичних 

засобів та 

інших психо-

активних  

15. Упорядкування взаємодії 

органів внутрішніх справ та 

медико-соціальних органів з 

виявлення та профілактики осіб, 

які допускають немедичне 

вживання наркотичних засобів 

та психотропних речовин. 

Проведення взаємних звірок 

наявних обліків споживачів 

наркотиків, хворих на 

наркоманію та системний 

контроль за ними 

2016-

2018 

роки 

Управління охорони здоров’я 

Кіровоградської міської ради, 

четверте управління 

Департаменту протидії 

наркозлочинності Національної 

поліції України, Кіровоградський 

відділ ГУНП в Кіровоградській 

області 

- Фінансування 

не потребує 

Фінансування 

не потребує 

Фінансування 

не потребує 

Поліпшення 

співпраці та 

взаємодії у 

сфері протидії 

поширенню 

наркоманії 

16. Проведення із залученням 

громадськості міжвідомчих 

нарад, засідань за круглим 

столом, семінарів з метою 

організації дієвої взаємодії та 

обміну інформацією у сфері 

боротьби з поширенням 

наркоманії, протидії підліткової 

та рецидивної злочинності 

 Управління освіти 

Кіровоградської міської ради, 

навчальні заклади,  управління 

охорони здоров’я 

Кіровоградської міської ради, 

служба у справах дітей 

виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради, 

Кіровоградський відділ ГУНП в 

Кіровоградській області, 

Управління Державної 

пенітенціарної служби України в 

області, четверте управління 

Департаменту протидії 

наркозлочинності Національної 

поліції України, Кіровоградський 

міський центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді, 

громадські організації  

- Фінансування 

не потребує 

Фінансування 

не потребує 

Фінансування 

не потребує 

Поліпшення 

співпраці та 

взаємодії у 

сфері протидії 

поширенню 

наркоманії 

ІІ. Контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 

1. Здійснення контролю за 2016- Управління охорони здоров’я - Фінансування Фінансування Фінансування Додержання 
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дотриманням затвердже-них 

Міністерством охорони 

здоров’я України протоколів та 

стандартів лікування 

наркозалежних осіб у закладах 

охорони здоров’я області  

2018 

роки 

Кіровоградської міської ради, 

четверте управління 

Департаменту протидії 

наркозлочинності Національної 

поліції України  

 

не потребує  не потребує не потребує вимог чинного 

законодавства 

у сфері 

протидії 

поширенню 

наркоманії 

2. Здійснення комплексних 

оперативно-профілактичних 

заходів з метою виявлення 

джерел і перекриття каналів 

надходження у незаконний обіг 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин та 

прекурсорів з хіміко-

фармацевтичних підприємств, 

аптечних закладів, інших місць 

їх виробництва, зберігання та 

реалізації 

2016-

2018 

роки 

Кіровоградський відділ ГУНП в 

Кіровоградській області, 

четверте управління 

Департаменту протидії 

наркозлочинності Національної 

поліції України  

- Фінансування 

не потребує 

Фінансування 

не потребує 

Фінансування 

не потребує 

Контроль за 

обігом 

наркотичних 

речовин  

3. 

 

Систематичне проведення 

перевірок суб’єктів 

господарювання щодо 

дотримання умов провадження 

діяльності, пов’язаної з обігом 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин та 

прекурсорів, у тому числі 

обстеження приміщень, 

перевірки рівня укріпленості, 

наявності охорони осіб, 

допущених до роботи з 

наркотичними засобами, 

психотропними речовинами та 

прекурсорами 

2016-

2018 

роки 

Кіровоградський відділ ГУНП в 

Кіровоградській області, 

управління охорони здоров’я 

Кіровоградської міської ради, 

четверте управління 

Департаменту протидії 

наркозлочинності Національної 

поліції України 

- Фінансування 

не потребує 

 

Фінансування 

не потребує 

Фінансування 

не потребує 

 

Контроль за 

функціонуван

ням 

підприємств, 

організацій, 

діяльність 

яких пов’язана 

із 

наркотичними 

речовинами 
 

4. Здійснення систематичного 

контролю за дотриманням 

суб’єктами під-приємницької 

діяльності ліцензійних умов та 

2016-

2018 

роки 

Кіровоградський відділ ГУНП в 

Кіровоградській області, 

управління СБУ в області, 

управління охорони здоров’я 

- Фінансування 

не потребує 

Фінансування 

не потребує 

Фінансування 

не потребує 

Дотримання 

ліцензійних 

умов та умов 

провадження  
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інших умов провадження 

діяльності, пов’язаної з обігом 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 

прекурсорів 

Кіровоградської міської ради, 

четверте управління 

Департаменту протидії 

наркозлочинності Національної 

поліції України 

 

діяльності, 

пов’язаної з 

обігом  

наркотичних 

засобів 

5 Забезпечення контролю за 

культивуванням нарковмісних 

рослин шляхом оперативного 

контролю за діяльністю 

сільськогосподарських 

підприємств, які отримали 

ліцензію на право їх 

вирощування, підвищення 

вимог до насіннєвого фонду, що 

використовується, здійснення 

охорони посівів, місць 

зберігання і  переробки цих 

рослин, порядку знищення 

відходів і пожнивних залишків 

2016-

2018 

роки 

Кіровоградський відділ ГУНП в 

Кіровоградській області, 

управління СБУ в області, 

четверте управління 

Департаменту протидії 

наркозлочинності Національної 

поліції України 

- Фінансування 

не потребує 

Фінансування 

не потребує 

Фінансування 

не потребує 

Недопущення 

незаконного 

культивування 

наркотичних 

рослин на 

території 

області 

ІІІ. Боротьба із злочинністю, пов'язаною з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних  речовин та прекурсорів 

1. Відслідковування та 

припинення діяльності 

наркопритонів, збирання 

інформації стосовно осіб, які 

втягують у наркоманію інших 

осіб, особливо неповнолітніх 

надходження наркотичної 

сировини у незаконний обіг 

вжиття заходів до позбавлення 

сільськогосподарських 

підприємств, які не забезпечили 

належної охорони їх посівів, 

ліцензії на право культивування 

наркотиковмісних культур 

2016-

2018 

роки 

Кіровоградський відділ ГУНП в 

Кіровоградській області, 

управління СБУ в області, 

четверте управління 

Департаменту протидії 

наркозлочинності Національної 

поліції України  

- Фінансування 

не потребує 

Фінансування 

не потребує 

Фінансування 

не потребує 

Недопущення 

розповсю-

дження 

наркотичних 

речовин на 

території 

області 

2. Здійснення заходів, у тому числі 

оперативно-профілактичних 

2016-

2018 

Кіровоградський відділ ГУНП в 

Кіровоградській області, 
- Фінансування 

не потребує 

Фінансування 

не потребує 

Фінансування 

не потребує 

Активізація 

роботи щодо 
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операцій, з метою активізації 

роботи щодо боротьби з 

наркобізнесом, вилучення із 

незаконного обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин їх 

аналогів та прекурсорів, 

виявлення та перекриття каналів 

їх надходження 

роки управління СБУ в області, 

четверте управління 

Департаменту протидії 

наркозлочинності Національної 

поліції України  

боротьби з 

наркобізнес-

сом, 

вилучення із 

незаконного 

обігу 

наркотичних 

засобів, 

психотропних 

речовин, їх 

аналогів та 

прекурсорів, 

виявлення та 

перекриття 

каналів їх 

надходження 

3. Проведення моніторингу 

інтернет-ресурсів з метою 

виявлення незаконного збуту 

наркотиків через вказану 

мережу 

2016-

2018 

роки 

Кіровоградський відділ ГУНП в 

Кіровоградській області, 

управління СБУ в області, 

четверте управління 

Департаменту протидії 

наркозлочинності Національної 

поліції України 

- Фінансування 

не потребує 

Фінансування 

не потребує 

Фінансування 

не потребує 

Блокування 

доступу 

населення до 

наркотичних 

та психоактив-

них речовин  

4. Проведення поглиблених 

митних оглядів вантажів, що 

надходять з пошкодженим або 

відсутнім митним 

забезпеченням; вантажів та 

транспортних засобів, що 

надійшли в зону діяльності 

Кіровоградської митниці з 

нарконебезпечних регіонів 

світу; товарів хімічної 

промисловості та, в разі 

необхідності, направляти 

відібрані проби та зразки цих 

товарів до спеціалізованих 

установ для проведення 

2016-

2018 

роки 

Кіровоградська митниця ДФС 

 

 

- Фінансування 

не потребує 

Фінансування 

не потребує 

Фінансування 

не потребує 

Контроль за 

вантажами, 

що надходять 

в область та 

виходять з 

області, з 

метою 

запобігання 

незаконному 

обігу 

наркотичних 

та 

психоактивни

х речовин 
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лабораторних досліджень. 

Проводити митні огляди 

несупроводжуваного багажу 

громадян при переселенні їх на 

постійне місце проживання, а 

також міжнародних поштових 

та експрес-відправлень 

5. Вжиття заходів щодо 

профілактичної роботи з 

особами, які перебувають у 

місцях позбавлення волі, раніше 

засудженими  

особами, а також з іншими 

категоріями громадян, які 

перебувають на профілактичних 

обліках, проведення 

систематичних перевірок 

дотримання піднаглядними 

встановлених обмежень 

2016-

2018 

роки 

Управління Державної 

пенітенціарної  

служби України в області,  

Кіровоградський відділ ГУНП в 

Кіровоградській області, 

громадські організації (за згодою) 

- Фінансування 

не потребує 

Фінансування 

не потребує 

Фінансування 

не потребує 

Контроль 

ситуації з 

наркоманією в 

місцях 

позбавлення 

волі 

6. Проведення комплексу спільних 

оперативно-розшукових заходів 

стосовно осіб, які організовують 

та здійснюють поставку 

наркотиків у місця позбавлення 

волі та попереднього ув’язнення  

2016-

2018 

роки 

Управління Державної 

пенітенціарної  

служби України в області,  

Кіровоградський відділ ГУНП в 

Кіровоградській області, четверте 

управління Департаменту 

протидії наркозлочинності 

Національної поліції України 

- Фінансування 

не потребує 

Фінансування 

не потребує 

Фінансування 

не потребує 

Перекриття 

будь-яких 

шляхів 

надходження 

наркотичних 

засобів до 

місць 

позбавлення 

волі 

 Усього 146,0  Міський 

бюджет 
40,0 53,0 53,0  

 


